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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 15.

Na de vakantie
Na een lange vakantie was het goed om elkaar weer te zien. We hoorden geen nare
berichten over kinderen of ouders; daar zijn we de Here God dankbaar voor. Meester
Anton kreeg een dubbel bericht: één om dankbaar te zijn, want de tumor in zijn long was
niet meer te zien op de foto. Maar er was ook zorgelijk nieuws, want daarvoor in de
plaats waren wel diverse vlekjes op de foto te zien die aantoonden dat de kanker niet
weg is. We leven met Anton en zijn vrouw mee.

Waarom kiezen voor De Schakel?
Als ouders zich oriënteren op een goede school voor hun dochter of zoon, vragen ze ons
wel eens waarom zij voor De Schakel moeten kiezen.
Daar hebben we als team over nagedacht en wij konden tenminste 20 goede redenen
bedenken:
1 Wij werken op 2 mooie locaties met ruime pleinen
2 Wij betrekken elk kind gaandeweg bij de eigen ontwikkeling
3 Wij sluiten aan bij de leerbehoeften van het kind
4 Wij hechten veel waarde aan de vakken rekenen, taal, spelling en lezen, omdat
deze de basis zijn voor al het verdere leren
5 Wij geven onze activiteiten richting vanuit onze inspiratiebron: de Bijbel
6 Wij leren de kinderen naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en voor
elkaar te zorgen
7 Wij zijn een uitgesproken christelijke school in een multiculturele samenleving:
wij zoeken naar wat ons bindt en niet naar wat ons scheidt
8 Wij doen een beroep op ieder kind, iedere ouder, iedere leerkracht en iedere
medewerker: ‘Jij bent een belangrijke schakel’
9 Wij willen de leerlingen 3 ervaringen geven: ‘ik kan het’, ‘ik kan het alleen’ en ‘ik
kan het samen’
10 Om goed te presteren, moet je welbevinden ook goed zijn. Daarom is de
Kanjertraining heel belangrijk voor De Schakel. We leren de leerlingen om
betrouwbaar te zijn

11 Op De Schakel hebben wij plusuren en een Plusklas. Zo stimuleren wij leerlingen
om het beste uit zichzelf te halen
12 Wij zijn positieve mensen; wij hebben hoop voor de wereld en werken mee aan
een groene en vreedzame planeet
13 De leerkrachten leven respect en eerbied voor en zijn aanspreekbaar op hun
gedrag en daden
14 Leerlingen zijn gebaat bij evenwicht en afwisseling
15 Wij zijn een gezonde school; we hebben een vakdocent gym en elke dins- en
donderdag nemen de leerlingen een gezond tussendoortje mee van huis
16 Wij richten ons het denken (hoofd), voelen (hart) en de eigenheid (handen) van
de leerlingen
17 Wij staan bij de inspectie bekend als een school die goede resultaten haalt en
waar kinderen zich veilig voelen
18 Wij staan bij de ouders bekend als een school waar de leerkrachten ‘zien met het
hart’
19 Wij hebben veel mensen die de leerkrachten ondersteunen; twee schoonmakers,
de conciërge, een administratieve kracht, drie onderwijsassistenten, de tuinman,
de directeur, twee intern begeleiders, twee vrijwilligers, de hoogbegaafdheidcoördinator, etc. Al deze mensen zorgen voor schone, veilige en motiverende
werkplaatsen
20 Wij hebben leerkrachten die ambitieus zijn en hoge doelen stellen; voor zichzelf
en voor de leerlingen

Agenda mei
Dag
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Zo
Ma
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Vr
Ma
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Datum Tijdstip
07
19.00-20.30
10
08.30-12.00
12
13
14
08.30-15.15
14
08.30-15.15
17
17
08.30-12.00
20
08.30-15.15
20
08.30-15.15

Activiteit
Presentatie van de plusklassen
Juf Antonia vervangt juf Yvonne
Moederdag
Juf Barbara jarig
Juf Marieke werkt voor juf Thea
Juf Hanneke werkt voor juf Anita
Juf Marloes B jarig
Juf Elles vervangt juf Crista
Schoolreisje
Juf Gerrie werkt voor juf Denise

Plaats Voor
S2
ouders
3b
vaders en kinderen
4a
2b
6a
1a/ 2a
3 en 4
1c

Di
Di
Vr
Ma
Do
Ma

21
08.30-15.15
21
08.30-15.15
24
13.30-1.30
27
30
08.30
03/06 08.30

Juf Anita afwezig, vervanging nog niet bekend 6a
Meester Michiel afwezig, meester Aart vervangt 5b/ 6b
Voorjaarsmarkt
S1
1-8, ouders
Meester Anton jarig
Start Hemelvaartsvakantie
1-8
Start na de Hemelvaartsvakantie
1-8

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

